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  บทเรียนการรับรูบทที ่41 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  รับการเรียนรูพิเศษและการชวยเหลือทางการศึกษา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันสามารถเลาเร่ืองได 

บทเรียน:  พระคัมภีรคือเร่ืองราวของพระเจา 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถอธิบายไดวาพระคัมภีรบอกเร่ืองราวของพระเจาแกทุกคนไดอยางไร 

2. เด็ก ๆ ไดฟงเร่ืองในพระคัมภีร 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. พระคัมภีร 

2. กระดาษแข็งขนาดประมาณ 15X5 ซ.ม. หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

3. สีเทียนหรือดินสอสี 

4. ริบบิ้น ยาวประมาณ 10 ซ.ม. (ถามี) หน่ึงเสนตอเด็กหน่ึงคน 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. กระดาษสามแผนตอเด็กหน่ึงคน 

 2.  เคร่ืองเย็บกระดาษ (แมก) และลูกแมก(ไสแมก) หรือเชือกและท่ีเจาะรูกระดาษ (ตุดตู) 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. อานและศึกษาพระคัมภีร ปฐมกาล 28:10-22 

4. เตรียมกระดาษขนาด 15X5 ซ.ม. เจาะรูท่ีมุมกระดาษเพื่อรอยเชือก เขียนบนกระดาษแตละแผนวา 

“พระคัมภีรเปนของทุกคน” 

5. ตัดริบบิ้นยาวประมาณ 10 ซ.ม. (ถามี) 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อพวกเขาจะพัฒนาใหมีใจรักพระคัมภีรจนตลอดชีวิตของเขา 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. รวบรวมอุปกรณ 

2. พับคร่ึงกระดาษสามแผน และเย็บแมกท่ีมุมซายของกระดาษเขาดวยกัน ทําเหมือนเปนหนังสือ 

ถาไมมีเคร่ืองเย็บกระดาษ ใหเจาะรูท่ีกระดาษ แลวเอาเชือกหรือไหมพรมรอย ใหกระดาษทุก

แผนติดกันและเปดไดเหมือนหนังสือ 

 
 

                   ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

  การนําเขาสูบทเรียน:

 
 

  

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 

o อากาศวันน้ี 
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o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 

o สงตอพระคัมภีร – ใหเด็กเขาแถวตอนเรียงหน่ึง สงพระคัมภีรใหเด็กคนท่ีอยูหัวแถว 

แลวใหสงพระคัมภีรขามศีรษะตนเองไปยังคนขางหลัง และทําตอไปเร่ือย ๆ จนกวาจะถึงเด็กคน

สุดทาย ใหคนสุดทายวิ่งมาอยูหนาสุดแลวสงพระคัมภีรขามหัวเขาตอไปอีก ทําไปเร่ือย ๆ   

หลาย ๆ รอบ 
 
 
 

 
การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ฝนของยาโคบ

 
 

  

 

  
• เรียกเด็ก ๆ รวมชั้น ยกพระคัมภีรขึ้น และครูถามวา : “นี้เรียกวาอะไร?” (พระคัมภีร) ไหนใครรูบางวาพระ

คัมภีรเปนเรื่องเก่ียวกับใคร? (พระเจา) ทําไมหนังสือนี้จึงมีความสําคัญ? (เพราะหนังสือน้ีบอกในส่ิงท่ี

พระเจาทรงตองการใหเรารู) พระคัมภีรเปนหนังสือที่เขียนข้ึนสําหรับเรา โดยมีพระคําของพระเจาอยู

ในนั้นดวย เปนเรื่องราวของพระเจาที่เขียนถึงเรา พระคัมภีรคือเรื่องราวของพระเจาสําหรับทุกคน

ตองรู  

• ในพระคัมภีรพูดถึงผูชายคนหนึ่งกับความฝนของเขา ชายคนนั้นชื่อวา ยาโคบ ใหเด็ก ๆ พูดถึงความ

ฝนของเขาเอง 
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• วันหนึ่งยาโคบบุตรชายของอิสอัค เขาฝนประหลาด ใหเด็ก ๆ ทําหนายิ้ม เพราะยาโคบมีความฝนท่ี

แปลกประหลาด ยาโคบมองเห็นภาพของสวรรค ใหเด็ก ๆ ชี้ไปบนฟาแสดงถึง “สวรรค” 

• มีบันไดใหญอันหนึ่งตั้งอยู ปลายของบันไดข้ึนไปถึงสวรรค และมีทูตสวรรคเดินข้ึนเดินลงบนบันได

นั้น ใหเด็ก ๆ ยืนขึ้น แสดงทาไตบันไดขึ้น ๆ ลง ๆ 

• และที่ปลายสุดของบันไดนั้น มีพระเจาประทับอยูที่นั่น ในฝนของเขา ยาโคบไดยินเสียงของพระเจา 

พระเจาสัญญาวาจะอวยพรแกยาโคบ “อวยพร” หมายถึง การใหสิ่งที่ดี และเกิดสิ่งที่ดี ๆ กับเขา 

พระเจาทรงอวยพรพวกเราดวยหรือไม? และทรงอวยพรอยางไร? ใหครูชวยชี้นําความคิดวาพระเจา

ทรงอวยพรเด็ก ๆ ผานทางคุณพอคุณแม คุณครู และผูอุปการะ 

• ยาโคบตื่นข้ึน ใหเด็ก ๆ แสดงการต่ืนนอน บิดขี้เกียจ หาว เมื่อตื่นข้ึนเขาก็อยูกลางทองทุงที่มืดมิดเพียง

ลําพัง แตวา-ไมใช! องคพระผูเปนเจาทรงอยูกับเขา เขาไดเห็นทูตสวรรค สวรรค และพระเจา   

• ยาโคบสรรเสริญพระเจา “การสรรเสริญ” คือการบอกพระเจาวาพระองคทรงดีอยางไร ยาโคบควร

จะไดพูดอะไรกับพระเจาบาง? (คําตอบอาจจะเปน: “พระเจา พระองคทรงดีเหลือเกิน ทรงเปนพระเจาท่ี

ประเสริฐ พระองคทรงตรัสกับขาพระองค พระองคทรงสรางทุกส่ิง และอื่น ๆ”) 

• ยาโคบไมเคยลืมสิ่งที่เขาไดเห็น ตลอดชีวิตของเขา เขาเชื่อในคําสัญญาของพระเจา และคําสัญญา

ทั้งหมดก็เปนจริง 

• ทําไมเราจึงคิดวาพระคัมภีรเขียนเรื่องนี้ไวสําหรับพวกเรา? เธอคิดวาเราไดรับบทเรียนอะไรบาง

จากเรื่องเหลานี?้ (คําตอบอาจจะเปน: พระเจารักเรา พระเจาอยูกับเรา พระเจาเฝาดูเราอยู พระเจาทรง

รักษาคําสัญญา และอื่น ๆ)   

• เรื่องราวของยาโคบเปนเรื่องจริง เราสามารถเรียนรูจากเรื่องนี้ไดวา พระเจาทรงอยูกับเรา เรื่องราว

ในพระคัมภีรเขียนไวเพื่อทุกคน 

ทําที่คั่นพระคัมภีร 

 
 

 

• แจกกระดาษขนาด 15X5 ซ.ม. ท่ีครูเตรียมไวใหเด็กแตละคน คนละหน่ึงแผน ใหเด็กตกแตงและระบายสีท่ีค่ัน

หนังสือของเขาใหสวยงาม ใหครูเดินรอบ ๆ ชั้น ถามเด็กแตละคนวา “พระคัมภีรเขียนไวเพื่อใคร?” เด็ก ๆ 

ควรจะตอบวา “เขียนไวสําหรับทุกคน” 
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• ชวยเด็ก ๆ ผูกริบบิ้นท่ีมุมของกระดาษ ควรเจาะรูท่ีกระดาษใสตาไก เพื่อจะรอยริบบิ้นผูกโบวใหสวยงาม ให

เด็กใชเปนท่ีค่ันหนังสือหรือพระคัมภีรสวนตัวของเขา ท่ีค่ันหนังสือจะเตือนเขาทุกเวลาท่ีเห็นวา “พระคัมภีร

เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับพระเจาท่ีเขียนไวสําหรับทุกคน” 

เกมสพระคัมภีร 

 
 

 

• ใหเด็กน่ังเปนวงกลม เลือกคนหน่ึงใหน่ังกลางวง บอกใหเด็กคนน้ันพูดวา: “พระคัมภีรมีไวสําหรับเธอและ

ฉัน” ขณะท่ีพูดจบใหเขาชี้มือไปยังเด็กคนหน่ึงท่ีอยูในวงกลม พอพูดคําวา “ฉัน” ชี้ตัวเอง และเวลาพูดคําวา 

“เธอ” ชี้ท่ีเพื่อน และใหคนท่ีน่ังกลางวงกับคนท่ีถูกชี้สลับท่ีน่ังกัน ใหเกมสดําเนินไปอยางน้ีจนกวาทุกคนจะมี

โอกาสมาน่ังท่ีกลางวงและพูดประโยคดังกลาว   

 
 

การสรุปบทเรียน:    

  

 
 

• ใหเด็กเขามารวมกันเปนกลุม ถามวา “เด็ก ๆ ยังจําไดไหมวาพระคัมภีรเขียนถึงเรื่องราวเก่ียวกับใคร” (ยาโคบ) 

ยาโคบเรียนรูอะไรจากความฝนของเขา? (เขารูวาพระเจาทรงรักเขาและสถิตอยูกับเขา) เธอคิดวาเธอไดเรียนรู

อะไรบางจากเรื่องนี้? (พระเจาทรงรักษาคําสัญญาของพระองค) พระคัมภีรเขียนไวเพื่อใคร? (เพื่อทุกคน) 
 
• ใหรองเพลงขางลางน้ี (ครูหาทํานองหรือจังหวะเอาเอง) 
 

  มีหนังสือเลมหนึ่ง เขียนข้ึนเพื่อฉัน 

  หนังสือเลมนั้นคือ พระคัมภีร 

  พระคัมภีร พระคัมภีร พระคัมภีร 

  พระคัมภีรเลมนี้ เพื่อฉันเอง 
 

• พระคัมภีรเปนหนังสือที่ย่ิงใหญที่สุดในโลก ไมมีหนังสือเลมใดในโลกนี้มหัศจรรยเทาพระคัมภีร ใหเราทุก

คนขอบคุณพระเจาสําหรับพระคําของพระองค : 
ขาแตพระบิดาเจา 

ขาพระองคทั้งหลายขอบคุณพระองค 
สําหรับความรักของพระองค 
สําหรับพระคัมภีรของพระองค 
ขอบพระคุณพระองค 
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สําหรับเรื่องราวอันมหัศจรรยตาง ๆ ในพระคัมภีร 
ที่เขียนไวสําหรับขาพระองคทั้งหลาย 
ขอบคุณพระองคสําหรับ 
หลายสิ่งที่ขาพระองคไดเรียนรู 
จากพระคัมภีรของพระองค 
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา 
อาเมน 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 

• ใหเด็กเขารวมกลุม ใหนักเรียนชวยบอกเร่ืองท่ีเรารูจากพระคัมภีร เชน เร่ืองการเนรมิตสรางโลก เร่ืองการ

บังเกิดของพระเยซู เร่ืองชาวสะมาเรียใจดี และอื่น ๆ แจกกระดาษท่ีทําเปนสมุดท่ีครูเตรียมไว ใหเด็กคนละชุด 

ใหเขาวาดรูปเร่ืองราวในพระคัมภีรท่ีเขารู เร่ืองละหน่ึงหนากระดาษ  
 

ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
My Bible Story Book by Sarah Fletcher, Concordia Publishing House 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน: 
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